
HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

STT Sự kiện/hoạt động trong năm 2023 
Thời gian dự kiến 

(tháng) 

1 
Khóa đào tạo online - Marketing  online & Tham gia hội chợ 

quốc tế 2/2023 

2 
Tham gia Chương trình kết nối giao thương online với các doanh 

nghiệp Osaka (Phối hợp với NC Network) 2- 3/2023 

3 
Sự kiện giao lưu hội viên lần 1 năm 2023: Sự kiện gặp gỡ trao 

đổi giữa các CEO hội viên VASI 3/2023 

4 
Tham gia VIETNAM EXPO 2023 - Hội chợ Thương mại Quốc 

tế Việt Nam lần thứ 32 - Hà Nội 
4/2023 

5 Khóa đào tạo online - Công việc tiêu chuẩn 4/2023 

6 
Tham gia triển lãm VIMF (Vietnam Industrial & Manufacturing 

Fair) tại Bình Dương 
6/2023 

7 
Sự kiện giao lưu hội viên lần 2 năm 2023: Hội thảo giao lưu, trao 

đổi kinh nghiệm hội viên VASI (tại doanh nghiệp) 
6/2023 

8 Khóa đào tạo online - QA-QC cơ bản 6/2023 

9 Trưng bày tại hội chợ FBC 2023 (Phối hợp với NC Network) 8/2023 

10 Khóa đào tạo online - Quản lý sản xuất cơ bản 8/2023 

11 
Sự kiện giao lưu hội viên lần 3 năm 2023: Hội thảo giao lưu, trao 

đổi kinh nghiệm hội viên VASI (tại doanh nghiệp) 8/2023 

12 Giải bóng đá VASI mở rộng 8-9/2023 

13 
Hội nghị tìm kiếm NCC CNHT 2023 tại TP Hồ Chí Minh (Phối 

hợp với CSID) 
Q.3/2023 

14 Khóa đào tạo online - Điều hành bảo dưỡng tự quản 10/2023 

15 
Tham gia trưng bày, kết nối tại Triển lãm Công nghiệp chủ lực 

Hà Nội (Phối hợp với NC Network) 10/2023 

16 

Tham gia triển lãm VIMF (Vietnam Industrial & Manufacturing 

Fair) và VIAF (Vietnam Industrial Automation Fiesta) tại Bắc 

Ninh 

11/2023 



17 

Chuỗi 3 sự kiện tại TP. HCM (Phối hợp với CSID và Vinexad): 

- VIETNAM EXPO 2023 

- Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay 

- Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2023 

12/2023 

18 
Sự kiện giao lưu hội viên lần 4 năm 2023: Giao lưu hội viên 

VASI cuối năm 
12/2023 

Các hoạt động thực hiện dài hạn 

19 
Sự kiện giao lưu Hội viên VASI với Hội viên Hội Doanh ngiệp 

Công nghiệp chủ lực Hà Nội (HAMI)- dự kiến 4 sự kiện/năm 

Sẽ sắp xếp thời gian 

chi tiết sau 

20 Chương trình hỗ trợ hội viên lấy chứng nhận IATF 16949 Cả năm 

21 
Chương trình tư vấn hỗ trợ 5 doanh nghiệp hội viên áp dụng Sơ 

đồ dòng chảy giá trị Cả năm 

22 
Chuỗi đào tạo 12 chủ đề - 12 ngày chuyên biệt và toàn diện về 

Điều hành hiện trường sản xuất (PnQ thực hiện, VASI phối hợp) 

Sẽ sắp xếp thời gian 

chi tiết sau 

23 
Chương trình Mạng lưới Chuyển đổi Lean (PnQ thực hiện, VASI 

bảo trợ) – tiếp tục thực hiện và bổ sung doanh nghiệp 
Cả năm 

24 
Chương trình đào tạo: 5S - Kaizen - LEAN - ISO - KPI dành cho 

hội viên VASI phía Nam (VASI hối hợp với CSID, PnQ) 
Cả năm 

25 
Xuất bản các báo cáo ngành, cung cấp thông tin xuất nhập khẩu 

sản phẩm CNHT (hàng quý – 4 báo cáo/năm) Cả năm 

26 Bản tin công nghiệp hỗ trợ VASI - hàng tháng (12 bản tin/năm) Cả năm 

Trên đây là chương trình các hoạt động VASI đã được xác nhận với các đối tác/ đơn vị liên 

quan. Các chương trình phát sinh trong năm sẽ được thông báo tới các hội viên thông qua 

các bản tin VASI và các kênh nội bộ. 

Khi thực hiện các chương trình cụ thể, văn phòng VASI sẽ gửi thư mời tới quý hội viên 

qua email và các kênh nhóm hội viên. 

 

 


